
 

 

 

 

 

យយើងទាំងអស់គ្នា រស់យៅក្ាុ ងពិភពយោក្មយួ 
ដែលមានស្ថា នភាពែចូខាងយរោម៖ 

 ១៩៣រដ្ឋដដ្លជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិ(UN) មាន
ប្រជាជនភាគចប្រើនគឺជាអនកនិយាយពហុភាសា 

 មាន ៧,០៩៧ ភាសា ចៅចលើពិភពចោក។ 
 កនុង្ច ោះ ២,៤៦៤ ភាសាប្រឈមនឹង្ការវ ិសបាតរ់ង្1់។ 
 មានភាសារំននួ ២៣ ដដ្លមានឥទ្ធិពលខ្ល ងំ្  

ចហើយមនុសសជាង្ពាកក់ណ្ដា លននរំននួប្រជាជនចលើពិភព
ចោកនិយាយភាសាទងំ្ច ោះ។ 

 មានមនុសស ៤០% មនិអារទ្ទ្លួបានការអររ់ជំាភាសាដដ្លពកួចគសាា រ់
យល់2។ 

 ចកេង្ៗ និង្យុវជនរំននួ ៦១៧ ោន កម់និអារឈានដ្ល់កប្មតិអរបរមានន
ការអាន3។  

 មានមនុសស ២៤៤ ោន កជ់ាជនអច ា ប្រចវសនអ៍នារជាតិ។ កនុង្ច ោះ ២០ 
ោន កជ់ាជនចភៀសខ្លួន។ រំននួចនោះបានចកើនច ើង្ដ្ល់ ៤១% តងំ្ពីឆ្ន ំ
២០០០4។ ជនអច ា ប្រចវស និង្ ជនចភៀសខ្លួនមានរំននួចសេើនឹង្រំននួប្រជាជន
ននប្រចទ្សដដ្លមានប្រជាជនចប្រើនជាង្ចគកនុង្លំដារទី់្៥ចៅចលើពិភពចោក5។ 

 
ពិភពចោកចយើង្ចប្រើប្បាស់ពហុភាសា រ ុដនាផ្ទុយចៅវញិ ប្រពន័ធអររ់និំង្ប្រពន័ធ
ចសដ្ឋកិរច ដំ្ច ើ រការទ្ទ្លួសញ្ជ តិ និង្ រដាឋ បាលសាធារ ៈជាចប្រើនមនិបានផ្ាល់
ភាពងាយប្សួល ដ្ល់មនុសសរារោ់ន ក ់ចដាយសារដតភាសា 
និង្សមតថភាពខ្ង្ភាសាររស់ចគ។ ចយើង្ប្តូវដតចដាោះប្សាយឧរសគគចនោះ ប្រសិនចរើ
ចយើង្ពិតជារង្ស់ចប្មរឱ្យបាននូវ ចោលចៅអភវិឌ្ឍប្រករចដាយរិរភាព6 ដដ្លបាន
ទ្ទ្លួយកចៅអនុវតាកនុង្ឆ្ន ២ំ០១៥ ចដាយ១៩៣ ប្រចទ្ស កនុង្ចោលរ ំង្ “រញ្ចរ់
ភាពប្កីប្ក ការពារភពដផ្នដី្ និង្ ធា ឱ្យបាននូវវឌ្ឍនភាពសប្មារទ់ងំ្អស់ោន ”។ 
ប្រពន័ធអររ់យុំតាិធមដ៌ដ្លសាា ង្ច ើង្ចដាយចោលនចយាបាយរងឹ្មាឥំតលចមាៀង្គឺជា
មូលដាឋ នននការរកីរចប្មើន 

គោលការណ៍ 
 ពហុភាសានិយមរងាា ញពីការចរៀនភាសាចដាយចរើករំហតម

ប្រពន័ធទំ្ កទំ់្នង្មនិផ្លូវការដដ្លចលរច ើង្កនុង្សង្គមពហុភាសា។ 
ពហុភាសាសំចៅចៅចលើ ទងំ្ការរចប្ង្ៀនភាសាជាផ្លូវការ និង្
ការចប្រើប្បាស់ប្រពន័ធទំ្ កទំ់្នង្ជាចប្រើនភាសាចៅកនុង្
សង្គមនីមយួៗចដាយមនិផ្លូវការតមតប្មូវការររស់ប្រជាជន។ 

 ពហុវស័ិយនិយមគឹសំចៅចៅចលើការចរោះចប្រើនភាសាររស់រុគគលមាន ក់ៗ ។ 

យសចក្ដើ ដលែងោរ ស្ថលសយ  ើគ 
សរមា ់ពិភពពហុភាស្ថ 

 

ក្ាុ ងពិភពយោក្ដែលមានអនតរទាំនាក់្ទាំនងែចូ
សពវថ្លៃ សមត្ាភាពនិយាយបានយរចើនភាស្ថ 
និងោរទាំនាក់្ទាំនងគ្នា ពើភាស្ថមយួយៅភាស្ថមយួ
គឺជាជាំនាញែ៏សាំខាន់។ សមូប ើដត្មានចាំយ េះ
ែឹង/សមត្ាភាពត្ចិត្ចូពើភាស្ថនើមយួៗក៏្មានរ 
យយាជន៍ដែរ។  ាំ ិនថ្នោរយរ ើរបាស់ភាស្ថ
យលើសពើមយួគឺជារ យភទលមើថ្នអក្ខ រក្មមសក្ល។ 
ោរយរៀនភាស្ថរត្ូវពរងើក្យ ើងសរមា ់មនុសស
រគ ់រ ូគ្នា  ទាំងយក្មង ទាំងចាស់។ 

យទេះជាយា៉ា ងណាក៏្យោយ 
មនុសសរា ់ោននាក់្យៅទទូាំងសក្លយោក្រត្វូ
បានយគរ ាំយោភសិទធិអភរិក្ស សិទធយរ ើរបាស់ នងិ សិទធ
អភិវឌ្ឍភាស្ថដែលជាអត្តសញ្ញា   
និងសហគមន៍រ ស់ពកួ្យគ។ ភាពអយុត្តធិម៌យនេះរត្ូវ
ដត្ដក្លមអយ ើង
វញិតាមរយៈោរ យង កើ ត្យគ្នលនយយាបាយភាស្ថដែ
លគ្នាំរទសងគមពហុភាស្ថ នងិ ុគគល។ 

ក្ាុ ងនាមជាសិោខ ោមថ្នវគគសិោខ ស្ថោ
ស្ថលសយ  ើគ (Salzburg Global Seminar) សដើពើ 
រ ត្ិោា នយទពយោសលយ៖ ោរយរៀនភាស្ថនិង
ោរ ញ្ចូលភាស្ថក្ាុ ងពិភពយោក្ទាំងមលូ (១២-
១៧ ធាូ ២០១៧ salzburgglobal.org/go/586) 
យយើងទាំងអសគ់្នា សមូយសាើឱ្យ
មានយគ្នលនយយាបាយដែលផ្ដល់ត្ថ្មែ
និងោរយលើក្សទយួ ពហុភាស្ថ និង សិទធភិាស្ថ។ 

យៅឆ្ា ាំ២០១៨ខាងមុខយនេះ 
យយើងខ្ុ ាំនឹង នតយបាេះពុមពផ្ាយនវូរបាយោរ ៍ល
មអិត្ និង ែុក្ (blogs) សដើអាំពើរ ធាន ទសាំខាន់ៗ 
យែើមប ើជយួគ្នាំរទែល់យសចក្ដើ ដលែងោរ ៍ 
ស្ថលសយ  ើគ  សរមា ់ពភិពពហុភាស្ថយនេះ។ 

 

 

 

 

The Salzburg Statement for a Multilingual World was jointly drafted in English by Salzburg Global Fellows.  

All translations have been provided through the goodwill and voluntary efforts of the Fellows and their colleagues.  

Read the original here: education.salzburgglobal.org/statements 

 

SalzburgGlobal.org 



 សាថ នភាព ប្រវតាិសាស្តសា ភូមសិាស្តសា និង្ ចសដ្ឋកិរចសង្គម  ឱំ្យ ពហុភាសានិយមមានទ្ប្មង្ ់
និង្ការចប្រើប្បាស់ជាចប្រើនប្រចភទ្ចផ្សង្ៗោន ) 

 ការអររ់ពំហុភាសា និង្ ការោបំ្ទ្សង្គមពហុភាសានិយមចដាយរដ្ឋ និង្អង្គការអនារជាតិ 
 ឱំ្យមានការចលើកសទួយដ្ល់ការផ្លល ស់រាូររំច ោះដឹ្ង្ ការយល់ច ើញពីអនារវរបធមច៌លើសពីចនោះចទ្ៀត ការោំ
ប្ទ្ចនោះនឹង្ ឲំ្យមានការ ពប្ងឹ្ង្ទំ្ កទំ់្នង្អនារជាតិដែមចទ្ៀត។ 

 
ចោលនចយាបាយភាសា អារ ឱំ្យមានការប្សរោះប្សួលកនុង្សង្គម រចង្កើនលទ្ធផ្លននការអររ់ ំនិង្ចលើកសទួយការអភវិឌ្ឍ
ចសដ្ឋកិរច។ វធីិសាស្តសាចរៀនភាសារដនថម ឱំ្យចកេង្ៗកសាង្ជំ ញ អកខរកមេភាសាចដ្ើមរងឹ្មា ំជយួ ឱ្យសហគមនរ៍កា
ភាសាននអតាសញ្ញា   រំច ោះដឹ្ង្ និង្ ជំចនឿររស់ខ្លួន 
និង្រចង្កើតឱ្កាសឲ្យចគអារចរៀនភាសាែេីចដ្ើមបជីាផ្លប្រចយាជនផ៍្លទ ល់ខ្លួន កមានា វរបធម ៍
ឬខ្ង្ចសដ្ឋកិរច។  ចោលនចយាបាយពហុភាសាអាររកាឱ្យបានគង្វ់ង្សនូវធនធានដដ្លសំខ្ននិ់ង្ដរលកចគននភាសារប្មរោះ 
និង្  ឱំ្យមានការផ្លល ស់រាូរជាវជិជមានកនុង្ពិភពចោក ខ្ង្ចសដ្ឋកិរច ខ្ង្សង្គម និង្ ខ្ង្នចយាបាយ។ 

ចយើង្ជប្មរញឱ្យរុគគលមាន ក់ៗ  សារជីវកមេ   សាថ រន័ និង្ រដាឋ ភបិាលទ្ទ្លួយក ផ្នតគំ់និតពហុភាសាដដ្លអរអរ និង្
ចលើកសទួយភាពរប្មរោះននភាសាឱ្យកាល យជា ចោលសកល ចដាោះប្សាយការចរ ើសចអើង្ភាសា និង្ 
រចង្កើតចោលនចយាបាយភាសាដដ្លចលើកកមពស់ពហុភាសានិយម។ 

អនុស្ថសន៍ 

ោរ យង កើ ត្យគ្នលនយយាបាយបាយ 

ចោលនចយាបាយភាសាដ្ម៏ានចជាគជយ័តប្មូវឱ្យមានការរូលរមួពីអនកឯកចទ្ស និង្ អនករូលរមួសកមេននសហគមពាកព់ន័ធ។ 
ការសចប្មររិតារាស់ោស់ និង្សមចហតុផ្លពីភាសាកនុង្សង្គមមាននយ័ថា៖ 

 មានការររចារពីចោលចៅរាស់ោស់ដដ្លអារសចប្មរបាននិង្មានលកខ ៈប្បាកដ្ប្រជា។ 
 មានការរូលរមួពីអនកពាកព់ន័ធកនុង្ការរចង្កើតចោលនចយាបាយ ពិចសសចដាយមានត ួទី្សំខ្ន់ៗ សប្មារ់

ប្គូរចប្ង្ៀនចៅប្គរដំ់្ណ្ដកក់ាលទងំ្អស់។ 
 មានចោលនចយាបាយដដ្លសីុរងាា កោ់ន ថាន កម់ចតាយយ ដ្ល់ថាន កច់ប្កាយឧតាម រមួទងំ្ការអររ់ចំប្ៅប្រពន័ធ និង្ការអររ់ ំ

ចពញមយួជីវតិ។ 
 យករិតាទុ្កដាកច់លើប្គរត់ប្មូវការភាសា រមួទងំ្ ការដែរកា ការសិកា និង្ ការចប្រើភាសាចដ្ើមកនុង្សហគមជនជាតិ

ចដ្ើមភាគតិរ។ 
 ចប្រើលទ្ធផ្លពីការសិកាប្សាវប្ជាវ ចដ្ើមបអីនុវតាកនុង្ចរៀន ភាសាចដ្ើម និង្ភាសាររចទ្ស។ 
 ទញយកប្រចយាជនពី៍រចរចកវទិ្ាកនុង្ការទំ្ កទំ់្នង្។  
 ចធាើឲ្យប្បាកដ្ថាមានធនធានប្គរប់្ោនស់ប្មារអ់នុវតាចោលនចយាបាយចពញចលញ។ 
 មានការតមដាន  និង្វាយតនមលជាប្រចានូំវវតថុរំ ង្ររស់ចោលនចយាបាយ និង្ ការអនុវតា។ 

 
ការរចប្ង្ៀន និង្ ការចរៀន 

វសិាលភាពចពញចលញននចោលនចយាបាយភាសាគឺ មានការរ ោះពាល់ចៅដ្ល់សង្គមចសដ្ឋកិរច  វរបធម ៌និង្ការអររ់។ំ ការ
ចរៀនភាសាចពញមយួជីវតិមានសារៈសំខ្នណ់្ដស់ ចដ្ើមបឱី្យសង្គមមានរិរភាព 
និង្ទ្ទ្លួបានប្រចយាជនពី៍ពហុភាសានិយម។ ចោលនចយាបាយរអររ់ ំចោលនចយាបាយជំ ញ និង្ ចោលនចយាយបាយ
ពលកមេគរួដតចលើកសទួយ និង្ ទ្ទ្លួសាគ ល់ការចរៀនភាសាសប្មារទ់ងំ្អស់ោន  ទ្នទឹមនឹង្ការអរអរជាវជិជមានននភាសារប្មរោះ។ 
ចកេង្ៗ និង្ ចាស់ៗ គរួដតអារទ្ទ្លួបានឱ្កាសជានិរនាកនុង្ការអភវិឌ្ឍ ពប្ងឹ្ង្ និង្ ពប្ងី្កសមតថភាពខ្ង្ភាសាររស់ពកួចគ
ចពញមយួជីវតិ។ 
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ខ្ន តគប្មូែេីមយួននការអររ់គឺំប្តូវរមួរញ្ចូ ល ទំ្ចនៀមទ្មាល រ ់និង្ ប្រពន័ធចផ្សង្ចទ្ៀតចដ្ើមបទី្ទ្លួបានរំច ោះដឹ្ង្ និង្ 
ការចប្ជាមដប្ជង្ពីរចរចកវទិ្ាទំ្ចនើរ។ កដនលង្សប្មារច់រៀនភាសាមនិប្តឹមដតចៅកនុង្សាោចរៀន
និង្សាកលវទិ្ាល័យដតរ ុចណ្ដណ ោះចទ្។ ដ្ង្ផ្លូវ ផ្ទោះ រណ្ដា ញសង្គម ររសិាថ នឌី្ជីែល និង្ កដនលង្ោបំ្ទ្ជនចភៀសខ្លួន សុទ្ធដត
អារជាកដនលង្ដដ្លចលើកសទួយការចរៀនភាសា។ 

ការរកដប្រឯកសារ និង្ ការរកដប្រផ្លទ ល់មាត់ 

ចសវាកមេទងំ្ពីរចនោះសំខ្នណ់្ដស់កនុង្ការនរន និង្ដរកចាយរនានូវចសវាសាធារ ៈនិង្ការផ្លល ស់រាូរ
ពត័ម៌ានកនុង្សង្គមពហុភាសា។ សមភាពននការរូលរមួដផ្នកសុខ្ភបិាល អររ់ ំចសដ្ឋកិរច និង្ រារអ់ាប្ស័យចលើការសប្មរ
សប្មួលភាសាជាលកខ ៈអាជីព ។ 

យសចក្ដើ អាំពាវនាវ 
អនកពាកព់ន័ធដដ្លអារ ឱំ្យមានការផ្លល ស់រាូរ មានដូ្រជា អនកប្សាវប្ជាវនិង្ប្គូរចប្ង្ៀន អនកចធាើការជាមយួសហគមន ៍អង្គការ
សង្គមសីុវលិនិង្អង្គការមនិដមនចប្ៅរដាឋ ភបិាល ប្រពន័ធផ្សពាផ្ាយនិង្វរបធម ៌មស្តនាីរដាឋ ភបិាលនិង្មស្តនាីសាធារ ៈ  
អនកជំនញួនិង្ពា ិជជកមេ ភាន កង់ារអភវិឌ្ឍននិ៍ង្ផ្ាល់ជំនយួ  មូលនិធិ និង្ សរបុរសធម។៌ ចយើង្
ខំុ្្សូមអំពាវ វឱ្យប្គរម់ជឈដាឋ នជួយ ៖ 

 អភវិឌ្ឍចោលនចយាបាយភាសា ការអនុវតា និង្ រចរចកវទិ្ាដដ្លជយួ ោបំ្ទ្សហគមនដ៍ដ្លមានសាមគភីាពនិង្
សហការោន  ចដាយមានឥរយិារទ្វជិជមានរំចពាោះពហុភាសានិយមនិង្ពហុវស័ិយនិយម។ 

 ោបំ្ទ្សិទ្ធិភាសា រប្មរោះ និង្ការទ្ទ្លួសញ្ជ តិ តមរយ:ឯកសារផ្លូវការ និង្ការផ្សពផ្ាយជាសាធារ : 
 ចដាោះប្សាយរាល់ករ ីនន ការចរ ើសចអើង្ ប្រកានពូ់ជសាសន ៍លចមាៀង្ និង្ វសិមភាព ដដ្លពាកព់ន័ធនឹង្ភាសា និង្ 

អកខរកមេ។ 
 ទ្ទ្លួសាគ ល់ថា ជនជាតិចដ្ើមភាគតិរ ជនអច ា ប្រចវសន ៍និង្ ជនចភៀសខ្លួន មានទុ្នដផ្នកភាសាខ្ពស់ដដ្លមានតនមលដ្៏

ពិចសសរំចពាោះររចុរបនន និង្អ គតននពិភពចោក។ 
 
ប្ករមអនកពាកព់ន័ធទងំ្ចនោះមានមចធាបាយចរៀង្ៗខ្លួនដដ្លអារជយួ ចប្ជាមដប្ជង្និង្ោបំ្ទ្ពហុភាសាសប្មារវ់ឌ្ឍនភាពសង្គម 
យុតាិធមស៌ង្គម និង្ ការរូលរមួររស់ប្រជាពលរដ្ឋ។ ចដាយការររួរមួោន  ចយើង្ទងំ្អស់ោន អារជយួ ការពារសមបតាិវរបធម ៌និង្
រំច ោះដឹ្ង្ដផ្នកពហុភាសាចដ្ើមបទុី្កឱ្យអនកជំ នច់ប្កាយ។ 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 អាតាែ សភាស្ថ យយូ ស ក(ូUNESCO)៖ http://www.unesco.org/languages-atlas/ 
2 “៤០% មិនទទលួបានោរអ ់រ ាំជាភាស្ថដែលពកួ្យគយល់” យយូ ស ក ូ(UNESCO)៖  http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/40_ 

dont_access_education_in_a_language_they_understand-1/ 
3 “យក្មងៗ និងយុវជនចាំននួ ៦១៧ ោននាក់្មិនអាចឈានែល់ក្រមិត្អ បរមាថ្ន ាំ ិនោរអាននិងគ ិត្” 
4 របាយោរ ៍អយនាត រ យវសន៍ពិភពយោក្ ២០១៥ ពើ អងគោរអនតរជាត្ិសរមា ់អយនាត រ យវសន៖៍ https://www.iom.int/world-migration-report-2015 
5 រ យទសធាំ ាំផុ្ត្លាំោ ់ទើ៥ ពើ ទាំនាក់្ទាំនងចាំននួរ ជាជន៖ http://www.populationconnection.org/article/fifth-largest-country/ 
6 យគ្នលយៅអភិវឌ្ឍរ ក្ យោយចិរភាព ពើ អងគោរសហរ ជាជាត្ិ៖  http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 
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